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 ور األولحعىل الم تدريبات

اقرأ ثم صل  السؤال األول

ا لكرة القدم   وقف المعلم  فى.1 
ً
 فريق

 فناء المدرسة   اختار المعلم .2 

 التلميذ آدم   تار من التالميذاخ.3 

 استخرج السؤال الثاىن

 كلمة جمعها )المدراس(:.................. كلمة جمعها  )أفنية( : .....................

ا(:......................... كلمة جمعها )المعلمون(: ................
ً
 كلمة جمعها )ِفرق

رات(: ...............
ُ
 كلمة جمعها )األقدام(:...................... ....كلمة جمعها )ك

 كلمة جمعها )التالميذ(: ................

 استخرج   السؤال الثالث

ا:........    فعال:...................../......................  ............./...................اسمً

 كلمة بها حرف مشدد:.....................  .حرف جر:.................../................

  كلمة بها مد باأللف:.........................  كلمة بها الم قمرية:.........................

 كلمة بها مد بالياء:..........................  كلمة بها الم شمسية:.....................

 كلمة بها تاء مربوطة:....................... ........كلمة بها تنوني بالفتح:...........
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 اقرأ ثم صل السؤال األول

 للمعلم   قال آدم.1 

 سبًبا فى الخسارة   اعتذر آدم .2 

 أعتذر  يا معلمى   ال أحب أن أكون.3 

 استخرج  السؤال الثاىن

ا( :..................
ً
 كلمة جمعها )الخسائر(:.................... كلمة جمعها )أسباب

 كلمة بها الم قمرية:....................    اسًما:.........................

 كلمة بها تنوني بالفتح:...............    ......فعال:...................

 كلمة بها حرف مشدد: .................    حرف جر:.................

 كلمة بها مد باأللف:......................  كلمة بها تاء مربوطة:..................

 اخرت مما بني القوسني      الثالثالسؤال 

 (نفى -اء أسلوب )ند   معلمى يا .1 

 نداء( -أسلوب )نفى     ال أحب .2 

 فعل مضارع( –)فعل ماٍض     أعتذر.3 

 جملة فعلية( –)جملة اسمية     أعتذر يا معلمى.4 

 جملة فعلية( –)جملة اسمية   اختار المعلم التلميذ آدم..5 

 نشيط وماهر..6 
َ
 جملة فعلية( –)جملة اسمية   أنت
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 رتب لتكون جملة  السؤال األول

  –وماهر .1 
َ
 ....................................................   نشيط. –أنت

 ....................................................  تحقيق. –تستطيع  –الفوز .2 

ا.3 
ً
ن  –قال  -واثق

ُ
 ....................................................  المعلم –ك

 استخرج  السؤال الثاىن

ا(:.................             ...........................كلمة معناها )بارع( : 
ً
 كلمة معناها )ُمتأكد

 ........كلمة جمعها )أنتم(:........... ون( :.......................كلمة جمعها )المعلم

 كلمة جمعها )واثقني(:................ كلمة جمعها )نشيطون(:........................

 كلمة جمعها )ماهرون(:.......................

 استخرج ما يىل الثالثالسؤال 

 مخاطب:...........................ضمري     اسًما:....................

 كلمة بها الم قمرية:...................    فعال:.....................

 كلمة بها تنوني بالفتح:.................    حرف عطف:...........

 اخرت مما بني القوسني   الرابعالسؤال 

ن  تستطيع قال/ .1 
ُ
 (حروف -أفعال – أسماء)   /ك

/نشيط/م.2 
َ
 حروف( -أفعال –)أسماء   اهر/تحقيقأنت

 حروف( -أفعال –)أسماء    ِمن/عن/عىل/إىل/يا.3 



 

   4 

 

 

 

 

 اقرأ ثم صل السؤال األول

 فى السلة   رأى آدم.1 

 أنا استطيع سأحاول   أحرز  زني الهدف.2 

 صديقه زني   قال آدم لنفسه.3 

 استخرج  السؤال الثاىن

 كلمة معناها )أقدر(:....................... حقق(:......................كلمة معناها )ُي 

ا(:....................... .........كلمة جمعها )أصدقائه(:...........
ً
 كلمة جمعها )أهداف

 استخرج ما يىل  الثالثالسؤال 

 حرف عطف:...................    اسًما:.....................

 كلمة بها تنوني بالفتح:....................    فعال:....................

 مربوطة:...................... كلمة بها تاء    حرف جر:..................

 كلمة بها مد بالياء:.........................  كلمة بها مد باأللف:...............

 ضمري متكلم:........................  كلمة بها حرف مشدد:..................

 اخرت  السؤال الرابع

 حروف( -أفعال  –)أسماء    نظر/فرأى/يحرز.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   لسلةآدم/صديقه/ا.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   تحمس/قال/سأحاول.3 
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 اقرأ ثم صل السؤال األول

 والبحث   كان توماس إديسون.1 

 للمصباح الكهرباىئ   أحد فلم يكتش.2 

ا   اهتمت أمه .3   تلميذا ذكيًّ

 همهارات   استمر فى الدراسة.4 

 بتعليمه   أصبح مخرتعا .5 

 استخرج الثاىن السؤال 

 كلمة معناها )صار(:..................  :......................(براعاتكلمة معناها )

 كلمة معناها )مبتكًرا(:......................

 اخرت مما بني القوسني الثالثالسؤال 

 حروف( - أفعال –)أسماء   يسأل/ يبحث/ ُيجرب/ يكتشف/اهتمت.1 

ا/أحد/أمه/البحث.2 
ً
ا/مخرِتع  حروف( -أفعال  –)أسماء   تلميذا/ذكيًّ

 حروف( -أفعال  –)أسماء      بو/لم/لكن/ل/ف/.3 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   مهاراتهالدراسة/المصباح/الكهرباىئ/.4 

 حروف( -أفعال  –)أسماء      أصبح/ استمر كان/.5 
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 اقرأ ثم صل السؤال األول

 بصوت جميل   صديقى ذكى.1 

 صديقى نبيل   كريم محب.2 

 لطيف أصيل   وينشد شعًرا.3 

 رتب لتكون جملة مفيدة ولاألالسؤال 

 ....................................................... قى.صدي –ذكى  –صديقى  –نبيل .1 

 .......................................................  كريم –محب  –لطيف  –أصيل .2 

 ....................................................... وينشد. –شعًرا  –بصوٍت  –جميل .3 

 استخرج الثاىنالسؤال 

 كلمة معناها )حقيقى(:.................       :...................(يغنىناها )كلمة مع

 حرف جر:.......................... كلمة معناها )صاحب خلق(:...........................

 كلمة جمعها )أذكياء(:................  :.................... (أصدقاىئكلمة جمعها )

 
ُ
 كلمة جمعها )كرماء(:.................  بالء(:..........................كلمة جمعها )ن

 كلمة بها تنوني بالكرس:..............  كلمة بها تنوني بالفتح:....................

 حرف عطف:...............................  كلمة بها تنوني بالضم:......................

 كلمة بها مد بالياء:.....................  .......................كلمة بها حرف مشدد:.
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 اقرأ  وصلاألول السؤال 

 تعب وإجهاد   استيقظ فادى الساعة.1 

 فعلت هذا بنفسك يا فادى   وهو يشعر بـ.2 

ا   أنت َمن  .3 
ً
 السادسة صباح

 استخرج الثاىنالسؤال 

سكلمة معناها ) كلمة معناها )صحا(:..................... 
ُ
 (:........................يح

 اخرت مما بني القوسني  الثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   الصغرية/ الساعة/ السادسة.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    استيقظ/يشعر/أشعر.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   فى/ و/ب/يا.3 

 4. 
َ
 (ضمائر –إشارة  أسماء)  / هوأنت

 ضمري ُمخاطب( –)اسم إشارة    هذا.5 

 أداة استفهام( –)اسم إشارة    لماذا.6 

 أداة استفهام( –)أداة نداء     يا.7 

 الم شمسية( -)الم قمرية     الساعة.8 
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 صلاقرأ  ثم األول السؤال 

 اللحوم والبيض واللنب واألسماك.    الطعام الصحى فيه.1 

 الخزب واألرز والبطاطس و المكرونة.   ىه النشويات.2 

 نشويات وخرضاوات وفاكهة وبروتينات.   الربوتينات ىه.3 

 استخرج  الثاىنالسؤال 

 ...........................:)ا
ً
  كلمة معناها )مفيد

 ................................ :)كلمة معناها )اللحوم والبيض واللنب واألسماك 

 زب واألرز والبطاطس و المكرونة(:...............................كلمة معناها )الخ 

 اخرت مما بني القوسنيالثالث السؤال 

 أداة نفى ( –)أداة استفهام        ماذا.1 

نوع.2 
ُ
 حروف( -أفعال  –)أسماء   أفعل/تتناول/تمارس/ أحتاج/أ

ا/ِانتظامٍ .3  ا/صحيًّ
ً
 حروف( -أفعال  –)أسماء   صحة/جيدة/طعام

 حروف( -أفعال  –)أسماء       بـ/فى/و/أن  .4 

 الم قمرية( –)الم شمسية        الرياضة.5 

 جمع( -)مفرد    نشويات/خرضاوات/بروتينات.6 
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 اقرأ ثم صلاألول السؤال 

 ضعه فى إناء الطهى.   فى البداية.1 

 الزبد والملح   وبعد ذلك.2 

ا بالـماء.   ثم أضيف.3 
ً
 اغسل األرز جيد

 اخرت مما بني القوسني الثاىن السؤال 

 كلمة معناها )يستوى(:..................... :...................... (الطبخكلمة معناها )

 استخرج الثالث السؤال 

كه/اتركه/ينضج.1   حروف( -أفعال  –)أسماء   اغسل/ضعه/أضف/حرِّ

 حروف( -أفعال  –)أسماء   البداية/ األرز/الماء/الطهى/الزبد/ الملح.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    فى/ بـ/و/ثم.3 

 حروف عطف( –)حروف جر    /فـو/ ثم.4 

 الم قمرية( –)الم شمسية    /الزبدالطهى.5 

 الم قمرية( –)الم شمسية   / الملحالبداية.6 
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 قرأ ثم صل: االسؤال األول

 عروض الحيوانات   ذهبت سلمى .1 

 عرض المهرج   شاهدت سلمى.2 

 إىل السريك   ضحكت كثرًيا عىل.3 

 ستخرج : االسؤال الثاىن

 ............  كلمة جمعها )المهرجون(:..................كلمة جمعها )رحالت(:............

 كلمة مفردها )عرض(:....................... كلمة مفردها )الحيوان(:..................

 كلمة بها حرف مشدد:......................... كلمة معناها )رأت(:......................

 كلمة بها الم قمرية:............................  ..كلمة بها الم شمسية:..............

 كلمة بها تنوني بالفتح:.......................  كلمة بها تنوني بالكرس:...............

 خرت مما بني القوسني:االسؤال الثالث

 حروف( -أفعال  –)أسماء    ذهبت/شاهدت/ضحكت.1 

 روف(ح -أفعال  –)أسماء  سلمى/ رحلة/مدرسية/السريك.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء     فى/و/عىل/إىل.3 

 مضارع( –)ماٍض    ذهبت /شاهدت/ضحكت.4 

 جمع( -)مفرد     /عروضالحيوانات.5 
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 قرأ ثم صل: االسؤال األول

 كل واحد يا سلمى عنده موهبة   سألت سلمى المعلمة.1 

 هوبةأنا لست مو   قالت المعلمة.2 

 كيف يستطيع الساحر عمل  كل هذه الخدع؟   قالت سلمى فى نفسها.3 

 ستخرج : االسؤال الثاىن

 كلمة بها مد بالياء:.....................  كلمة به مد باأللف:........................

 كلمة بها الم قمرية:....................  كلمة بها الم شمسية:....................

 كلمة بها تنوني بالكرس:...............  ة بها حرف مشدد:...................كلم

 كلمة بها تاء مربوطة:..................  كلمة بها تنوني بالفتح:.................

 خرت مما بني القوسني:االسؤال الثالث

 حروف( -أفعال  –)أسماء    سألت/قالت/يستطيع.1 

 حروف( -أفعال  –اء )أسم   موهبة/حزينة/موهوبة.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء      فى/وِمن/.3 

 (اسم إشارة للقريب -اسم إشارة للقريب )     هذا / هذه.4 
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 ستخرج: االسؤال األول

 كلمة جمعها )المعلمات(:..................... كلمة جمعها )األيام(:.....................

 كلمة جمعها )الصور(:.......................... كلمة جمعها )الرحالت(:................

  كلمة مفردها )التلميذ(:................

 ستخرج: االسؤال الثاىن

 كلمة بها مد بالياء:........................ كلمة بها مد باأللف:...........................

 مربوطة:...................... كلمة بها تاء  كلمة بها مد بالواو:........................

 كلمة بها الم شمسية:.................... كلمة بها الم قمرية:.......................

 كلمة بها حرف مشدد:....................  كلمة بها تنوني بالفتح:................

 .........................اسًما:....................  تاء مفتوحة:...............كلمة بها 

 حرف جر:........................................   فعال:.................................

 خرت:االسؤال الثالث

 حروف( -أفعال  –)أسماء   اليوم/ التاىل/الرحلة/ التالميذ.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   /فرسمتطلبت/يرسموا/أعجبهم.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    ن/لو/فى/أن/بـ/عن/فـ/ِم .3 

 مضارع( -)ماٍض     طلبت/رسمت/أعجبهم.4 
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 ستخرج: االسؤال األول

 كلمة جمعها)المعلمات(:...................... كلمة جمعها )لوحاتها(:......................

 كلمة جمعها )سعيدات(:...................... كلمة جمعها )مواهب(:.....................

 ستخرج: االسؤال الثاىن

 فعال:........................................    ا:.............................اسًم 

 حرف عطف:..............................    حرف جر:.......................

 كلمة بها مد بالياء:...................  كلمة بها مد باأللف:......................

 كلمة بها تاء مربوطة:..................  ..................كلمة بها حرف مشدد:.

 كلمة بها الم شمسية:..................

 خرت:االسؤال الثالث

 حروف( -أفعال  –)أسماء   عرضت/ابتسمت/قالت/صاحت.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   سلمىلوحتها/موهبة/سعيدة/.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء       عىل/و/يا/ ـة.3 

 إشارة( اسمأ –ر غائب ائ)ضم       /همهو /ىه.4 
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 قرأ ثم رتب:ااألولالسؤال 

  –أكون  –طبيبا  –أريد  –ن أ –يا أىب .1 
َ
 مثلك

                   ................................................................................................................................... 

 مهنة ؟ –وهل  -مهارات   –تعرف  –الطيب .2 

 ....................................................؟................................................................

 ستخرج:االثاىنالسؤال 

 كلمة جمعها )آباىئ(:....................... جمعها )أطباء(:........................كلمة 

 ...................كلمة مفردها )مهارة(:.. هن(:........................كلمة جمعها )ِم 

 فعال:...............................................   اسًما:..........................

 حرف عطف:.....................................    حرف جر:.....................

 أداة نداء:............................   أداة إستفهام:..............

 كلمة بها ال قمرية:....................  لمة بها الم شمسية:..................ك

 كلمة بها تنوني بالفتح:....................

 خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    قال/ أريد / أكون/تعرف.1 

ا/أىب/األب/مهنة.2   حروف( -أفعال  –)أسماء   أحمد/طبيبً

حروف( -أفعال  –سماء )أ     / يا / ل/وأن   
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 ستخرج:ااألولالسؤال 

 كلمة مفردها)المشكلة(:..................... كلمة مفردها )المهارة(:.......................

 كلمة مفردها )اآلخر(:.......................... كلمة مفردها )المريض(:....................

 كلمة جمعها )التطورات(:..................... ات(:.....................كلمة جمعها )حيو

 ستخرج:االثاىنالسؤال 

 فعال:................................    ............................اسًما:

 حرف عطف:........................    حرف جر:.......................

 كلمة بها الم قمرية:....................  ................كلمة بها الم شمسية:...

 كلمة بها مد بالياء:.....................   كلمة بها مد باأللف:...................

خرت:االثالثالسؤال 

 أداة نداء( –)أداة استفهام   ما.1 

 أداة نداء( –)أداة استفهام   يا.2 

 اسم إشارة( –)اسم موصول   التى .3 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    / يا/ل/وإىل .4 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   مهارة/إنقاذ/حياة.5 
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 ستخرج:ااألولالسؤال 

 كلمة جمعها )أطباء(:.......................  ت(:......................كلمة جمعها )تنميا

 كلمة جمعها )آباىئ(:......................... كلمة جمعها )ماهرني(:......................

 ........................كلمة مفردها )المهارة(

 ستخرج:االثاىنالسؤال 

   فعال:........................   .............................اسًما:

 اسم إشارة للقريب :.......................   حرف جر:.........................

 كلمة بها مد باأللف:...........................   أداة نداء:......................

 لواو:.............................كلمة بها مد با  كلمة بها مد بالياء:.......................

 تاء مربوطة:.......................كلمة بها  كلمة بها تنوني بالفتح:....................

 كلمة بها ياء ملكية:....................... كلمة بها حرف مشدد:...................

خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء      سأحاول/ أكون.1 

 2. 
َ
ا/ ماهًرا/مثلك  حروف( -أفعال  –)أسماء  تنمية/ المهارات/طبيبً

 مفرد( -)جمع       المهارات.3 

 مضارع( -)ماٍض       أحاول / أكون.4 
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 تدريبات عىل المحور الثاىن

 

 

 

 

قرأ ثم صل:اولألاالسؤال 

 حديقة بيته ليال   ساهر يحب.1 

 فكر ساهر وتساءل   يجلس ساهر فى.2 

 التأمل   فى يوم من األيام.3 

ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة جمعها )حدائق(:......................... .................. كلمة جمعها )التأمالت(:...

 كلمة جمعها )األقمار(:........................ كلمة جمعها )أنوار(:........................

 كلمة مفردها )اليوم(:.....................

خرت:االثالثالسؤال 

ر/يأىت/تساءل.1 
َّ
 حروف( -ل أفعا –)أسماء   يحب/يجلس/فك

 حروف( -أفعال  –)أسماء      فى / ِمن / و.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    بيته /ليال/ يوم/نور/أني.3 

 مضارع( -)ماٍض     يحب / يجلس /يأىت.4 

ر/ تساءل.5 
َّ
 مضارع( -)ماٍض      فك
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ستخرج:اولألاالسؤال 

ا:.......................
ً
 فعال:..............................    اسم

 حرف عطف:.....................    :...................حرف جر

 كلمة بها مد بالياء:........................... كلمة بها مد باأللف:......................

 كلمة بها تاء مربوطة:........................  كلمة بها حرف مشدد:..................

 كلمة بها تنوني بالفتح:.................  ..........كلمة بها الم قمرية:...........

 ضمري غائب:.............................

ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة جمعها )األقمار(:....................... كلمة جمعها )أرسار(:....................

 (:........................كلمة جمعها )حقائق كلمة جمعها )ُصَور(:.....................

 خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    ر/يسأل/سأل/أراهقرَّ .1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    عيد/معتمرِس/نور/ب.2 

ا.3  /عن/ِمن/فى/أمَّ  حروف( -أفعال  –)أسماء    أن 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    معلمهحقيقة/القمر/.4 
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ستخرج:اولألاالسؤال 

 كلمة جمعها )األقمار(:.................... كلمة جمعها )أنوار(:....................

 كلمة جمعها )المعلمون(:.................. موس(:................كلمة جمعها )الش

 كلمة جمعها )إنعكاسات(:........................

ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

ا:.........................  فعال:.................................    اسمً

 .......حرف عطف:................    حرف جر:................

 كلمة بها مد بالياء:.......................... كلمة بها مد باأللف:......................

 كلمة بها تنوني بالكرس:....................  كلمة بها حرف مشدد:..................

 ....كلمة بها الم شمسية:...................  كلمة بها الم قمرية:....................

 خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   ضحك /يأىت / ينري/ قال.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   المعلم/إنعكاس/أشعة.2 

/ِمن/.3   حروف( -أفعال  –)أسماء    عىلو/إنَّ

 مضارع( -)ماٍض     ضحك/ قال.4 

 مضارع( -)ماٍض     ينري/ يأىت.5 
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قرأ ثم صل:اولألاالسؤال 

ا بعلم الفلك والجغرافيا   علم الفلك.1 
ً
 شغوف

 أن الشمس أكرب من األرض   ان البريوىنك.2 

 أبو الريحان البريوىن   البريوىن هو َمن اكتشف.3 

ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة جمعها )العرب(:.....................   كلمة جمعها )العلماء(:......................

 :....................كلمة جمعها )األفالك(   كلمة جمعها )علوم(:.........................

 كلمة جمعها )األراىض(:...................... كلمة جمعها )الشموس(:.................

 كلمة جمعها )هم(:.......................

:استخرجالثالثالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:.........................  كلمة بها مد باأللف:.....................

 كلمة بها تنوني بالفتح:...................  بها مد بالواو:..................... كلمة

 كلمة بها الم قمرية:........................  كلمة بها الم شمسية:................

 ضمري غائب:...................   كلمة بها حرف مشدد:..................

ا:....................  فعال:.................................   ........اسمً

 حرف عطف:.......................   حرف جر:.......................
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قرأ ثم صل:اولألاالسؤال 

 األرض تدور حول نفسها.   البريوىن هو َمن.1 

ا أنَّ .2 
ً
 فى تعاقب الليل والنهار.   اكتشف أيض

 .عرفنا إتجاه الِقبلة   الدوران هو السبب.3 

رجستخ:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:........................... كلمة بها مد باأللف:......................

 كلمة بها حرف مشدد:........................  كلمة بها مد بالواو:.....................

 .......كلمة بها الم قمرية:....................  كلمة بها تنوني بالفتح:................

ا:..............................  كلمة بها الم شمسية:.................
ً
 اسم

 حرف عطف:..................... حرف جر:.....................   فعال:......................

 خرت:االثالثالسؤال 

فنا/ اكتشف/تدور.1   حروف( -أفعال  –)أسماء   عرَّ

 حروف( -أفعال  –)أسماء   القبلة/ الدوران/السبب.2 

/و/فى.3   حروف( -أفعال  –)أسماء     أنَّ

 فعل مضارع( –)فعل ماٍض    اكتشف.4 

 فعل مضارع( –)فعل ماٍض    تدور.5 
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 قرأ ثم رتب:اولألاالسؤال 

 ...............................................................    ترشق.–شمس  –فوق  –الدنيا .1 

 ...............................................................   .قمر –يظهر  –عند  –الليل .2 

 ...............................................................   .اأمَّ  –النجم  –كبري  - ساطع.3 

ا  –ورسوًرا .4 
ً
 ...............................................................   ينرش. –أفراح

 ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 حرف جر:........................   فعال:........................       اسًما:..........................

 كلمة بها حرف مشدد:......................  حرف عطف:...........................

 كلمة بها مد بالياء:.......................  لف:.....................كلمة بها مد باأل

 كلمة بها الم قمرية:......................  كلمة بها مد بالواو:.....................

 كلمة بها تنوني بالفتح:....................  كلمة بها الم شمسية:..................

خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء  /يدوررشق/يظهر/ينرش/يلمعت.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    رسور/ِدفءشمس/قمر/.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء     ِمنها/ فيها/فيه/و.3 
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 قرأ ثم صل:اولألاالسؤال 

 وتحول للون األخرض   بئكانت السلحفاة تخت.1 

ا يشبه جزع شجرة   كانت السلحفاة تراقب.2 
ً
 كائن

 داخل بيتها   رأت السلحفاة .3 

 الغابة من بعيد   الكانئ  صعد الشجرة.4 

 ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة جمعها )الغابات(:.....................   كلمة جمعها )أيام(:....................

 كلمة جمعها )أشجار(:........................ ...............كلمة جمعها )السالحف(:.

 كلمة جمعها )البدايات(:................

 ستخرج:االثالثالسؤال 

 فعال:.....................        اسًما:.......................      

..عطف :.................... حرف     حرف جر:.........................

 كلمة بها تاء مفتوحة:....................... رف مشدد:...................   حكلمة بها 

 كلمة بها مد باأللف:........................... تنوني بالفتح:................. كلمة بها

 .........كلمة بها الم قمرية:..................  كلمة بها مد بالياء:.......................

 كلمة بها تاء مربوطة:..........................  كلمة بها الم شمسية:..................
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:استخرجولألاالسؤال 

 كلمة جمعها )الصيادون(:................... كلمة جمعها )السالحف(:.....................

 كلمة مفردها )الرمل(:........................ ........كلمة جمعها )الكائنات(:............

 ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:.......................  بها مد باأللف:..................... كلمة

 كلمة بها الم قمرية:......................  كلمة بها الم شمسية:.................

 كلمة بها حرف مشدد:...................  الفتح:................كلمة بها تنوني ب

 كلمة بها تاء مفتوحة:....................  كلمة بها تاء مربوطة:.................

 فعال:....................../....................  اسًما:.................../................

 حرف عطف:................./................  ..................حرف جر:............./

 خرت:االثالثالسؤال 

ل.1  /تلفان/تحوَّ
 
 حروف( -أفعال  –)أسماء   نزل/رأت

 حروف( -أفعال  –)أسماء   الرمال/األصفر/الصياد.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    و/فى/عىل/ل/أن.3 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    فرحت/يحاول/ينقض.4 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   لحفاة/الكانئ/كثرًياالس.5 
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خرت:اولألاالسؤال 

 (حروف – أفعال – أسماء)    /بـو / ال.1 

  (حروف – أفعال – أسماء)  / أستطيعيقول.2 

  (حروف – أفعال – أسماء)  اإلمساك/الحرباء.3 

 (حروف – أفعال – أسماء)   تتغري/ تحمى.4 

 (حروف – أفعال – أسماء)  ألوان/ الحرباء.5 

 (حروف – أفعال – أسماء)   أختبئ / أحمى.6 

 (حروف – أفعال – أسماء)  نفسها/ نفىس.7 

ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:........................  كلمة بها مد باأللف:.....................

 كلمة بها الم قمرية:.......................  كلمة بها مد بالواو:.....................

 د:....................كلمة بها حرف مشد  كلمة بها تنوني بالفتح:...............

   كلمة بها تاء مربوطة:.................

اخرت:الثالثالسؤال 

 1. 
َ
 رِ ف

َ
 الس   ت ح

َ
 ل
 
 ح
َ
   اة ف

َ
 جملة فعلية( –)جملة اسمية   .  ا ًر ـيثِ ك

 2. 
َ
 ت
َ
 ت
َ
 ـيَّ غ

 
 َو ر أل

ُ
 لِ  هاـان

َ
 ت
 
 ِم ح

َ
 ى ن
 
 جملة فعلية( –)جملة اسمية   .هاَس ف

  أنا.3 
َ
 أ
 
 خ
َ
  ئـبِ ت

َ
 أل
 
 ِم ح

َ
 ى ن
 
 جملة فعلية( –ملة اسمية )ج   .ىِس ف
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أ ثم صلقر:اولألاالسؤال 

 عىل اللحوم.   يعيش الدب .1 

 لحمايته من الربد   يتغذى الدب.2 

 فى بيئة جليدية.   للدب دهون تحت جلده.3 

ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 حرف جر:................................ فعال:....................... اسًما:....................

 بها تاء مربوطة:........................ كلمة   حرف عطف:........................

 كلمة بها مد بالياء:...........................  كلمة بها مد باأللف:.....................

 كلمة بها حرف مشدد:.......................  كلمة بها مد بالواو:.....................

 مة بها الم شمسية:......................كل  كلمة بها الم قمرية:...................

   كلمة بها تنوني بالكرس:...............

خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   تعلم/يعيش/يتغذى.1 

/فى/ِمن/ل/و.2   حروف( -أفعال  –)أسماء    أنَّ

 حروف( -أفعال  –)أسماء   الدب/القطبى/بيئة.3 

 لة فعلية(جم –)جملة اسمية   يتغذى عىل اللحوم..4 

 جملة فعلية( –)جملة اسمية   يعيش فى بيئة جليدية..5 
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قرأ ثم صل:اولألاالسؤال 

 لحمايته من اإلنزالق.   له فرو سميك.1 

 .يساعده عىل اإلختباء   له قدمان كبريتان.2 

 يعمل عىل عزل الهواء البارد عن جسمه.   لونه أبيض.3 

ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 ...............فعال:.................../........  .................../اسًما:.................

 كلمة بها تاء مربوطة:.....................  ................./حرف جر:..............

 ...................كلمة بها مد بالياء:.......  كلمة بها مد باأللف:..................

 كلمة بها الم شمسية:......................  كلمة بها الم قمرية:..................

خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   يعمل/يعيش/يساعده/يستطيع.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    فرو/عزل/بيئة/الهواء/ البارد.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    /لله/فيها/عىل/عن/ِمن/بـ.3 

 جملة فعلية( –)جملة اسمية    يستطيع التكيف مع البيئة..4 

 جملة فعلية( –)جملة اسمية    الفرو يعمل عىل عزل الهواء..5 
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اقرأ ثم رتب :ولألاالسؤال 

 ...........................................................   الصيف. –جاء  –يا  –أمى .1 

 ........................................................... سنعيش؟ –خارج  –كيف  -رالجح.2 

 ...........................................................   بيتى.–هذا  –د الجدي .3 

ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:............................. كلمة بها مد باأللف:.......................

 ....................كلمة بها الم قمرية:........ كلمة بها الم شمسية:...................

 كلمة بها حرف مشدد:........................ كلمة بها تنوني بالفتح:...................

 ........ /................................فعال:.......  ........ /.............اسًما:..................

 ة بها تاء مربوطة:..........................كلم  حرف جر:..................................

 خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    جاء/سنعيش/أبنى.1 

/يا/ِمن/و.2   حروف( -أفعال  –)أسماء     أن 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   الصيف/الجحر/الجديد.3 

 جملة فعلية( –)جملة اسمية    جاء الصيف يا أمى..4 

 جملة فعلية( –اسمية )جملة    هذا بيتى الجديد..5 

ا. .6 
ً
 جملة فعلية( –)جملة اسمية   أنا أفضل أن أىب كوخ
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ستخرج:اولألاالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:.......................... كلمة بها مد باأللف:..........................

 كلمة بها الم شمسية:....................... كلمة بها مد بالواو:..........................

 كلمة بها حرف مشدد:........................ :..........................كلمة بها الم قمرية

 فعال:........................./..................... اسًما:...................../....................

 حرف جر:................../..................

خرت:اثاىنلاالسؤال 

 حروف( -أفعال  –اء )أسم   جاء/طار/تحطم.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   الشتاء/الرياح/األمطار.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء     ال/و/ِمن/إىل.3 

 جملة فعلية( –)جملة اسمية    جاء فصل الشتاء..4 

 جملة فعلية( –)جملة اسمية     طار بيتى..5 

 جملة فعلية( –)جملة اسمية   بيتى تحطم من الرياح ..6 

 نحن( -)أنا   ..........أرشب الحليب.7 

 نحن( -)أنا   ........نعيش فى البيت..8 



 

   30 

 

 

 

 

 

 

ستخرج:اولألاالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:............................ باأللف:...................... كلمة بها مد

 كلمة بها الم قمرية:........................... كلمة بها مد بالواو:.......................

 كلمة بها حرف مشدد:.........................  :..................م شمسيةكلمة بها ال

 كلمة بها تاء مفتوحة:.........................  كلمة بها تاء مربوطة:..................

 فعال:....................../........................  اسًما:.................../....................

 حرف عطف:.................  جر:..................../...............حرف 

خرت:اثاىنلاالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   رجعت/تزور/ظلت/كانت/ تفكر.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   حبيبة/رحلتها/المدرسية/محافظة.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء     ِمن/فيها/فى.3 

 فعلية(جملة  -سمية جملة ا)  حبيبة من رحلتها.رجعت .4 

 فعلية(جملة  -جملة اسمية )   مثال أبيض.التلون .5 

 فعلية(جملة  -جملة اسمية )  ظلت تفكر فى التمثال ..6 

 فعلية(جملة  -جملة اسمية ) حبيبة محافظة سوهاج. زارت.7 
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 رأ ثم أكمل مما بني القوسنيق:اولألاالسؤال 

 مجسم( -الرمل –األسمنت -تفتت –)رماديا 

 فكرت حبيبة أن تقوم بنحت................       قالت حبيبة سأستخدم ..................

 الرمل كان ناعًما و..................بسهولة. فكرت حبيبة وقالت سأجرب..............

 ...........عندما جف األسمنت أصبح لونه

ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:......................... كلمة بها مد باأللف:.......................

 كلمة بها الم قمرية:....................... كلمة بها مد بالواو:.......................

 نوني بالفتح:....................كلمة بها ت  كلمة بها الم شمسية:..................

 كلمة بها تاء مربوطة:.......................  كلمة بها تنوني بالكرس:..............

 كلمة بها حرف مشدد:.......................  كلمة بها تاء مفتوحة:..................

خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء  فكرت/تقوم/يشبه/رأته/قالت.1 

اُمجسم/ناعًما/لونه/.2 
ً
 حروف( -أفعال  –)أسماء   حسن

/بـ.3  /فى/لكنَّ  حروف( -أفعال  –)أسماء     و/أن 
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 ستخرج:اولألاالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:......................... كلمة بها مد باأللف:.......................

 كلمة بها تنوني بالفتح:.................... كلمة بها الم قمرية:.......................

  كلمة بها تاء مفتوحة:....................... كلمة بها تاء مربوطة:.......................

 اسًما:..................../....................... كلمة بها حرف مشدد:.......................

  .................. فعال:......................./..

خرت:اثاىنلاالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    احتارت/تستطيع/فسألت.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   المادة/ المناسبة/استخدامها.2 

  حروف( -أفعال  –)أسماء   فأجابتها/تستطيعني/فسيكون.3 

 جملة فعلية( -)جملة اسمية     احتارت حبيبة.4 

 جملة فعلية( -ة )جملة اسمي    فسألت والدتها..5 

 جملة فعلية( -)جملة اسمية    فأجابتها والدتها..6 

ا. .7   جملة فعلية( -)جملة اسمية  الجبس األبيض سيكون مناسبً

ا وتفتت. .8   جملة فعلية( -)جملة اسمية   الرمل كان ناعمً

 جملة فعلية( -)جملة اسمية     قالت حبيبة..9 
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 قرأ ثم صل :اولألاالسؤال 

 فى عمل المجسم. الجبس األبيض   قالت حبيبة.1 

 لمساعدتها فى اختيار المادة  المناسبة.   استخدمت حبيبة.2 

 سأجرب يا أمى   شكر ت أمها.3 

 ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:......................... كلمة بها مد باأللف:.......................

 كلمة بها تنوني بالفتح:.................... ية:.......................كلمة بها الم قمر

  كلمة بها تاء مفتوحة:....................... كلمة بها تاء مربوطة:.......................

 اسًما:..................../....................... كلمة بها حرف مشدد:.......................

 حرف جر:................./....................... :......................./.................... فعال

 خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   قالت/سأجرب/استخدمت.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   الجبس/ األبيض/الُمجسم.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء     يا/فى/و/فـ/لـ.3 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   /ووجدتهشكرت / ففرحت.4 
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ستخرج:اولألاالسؤال 

 ..)القدماء(:.................. كلمة جمعها كلمة جمعها )المرصيون(:.....................  

 جمعها )هم(:............................. كلمة   كلمة جمعها )أوائل(:..........................

 لمة مفردها )المعبد(:.......................ك   :.....................(اللونكلمة مفردها )

 كلمة مفردها )جدار(.......................

ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

 كلمة بها مد بالياء:............................ ..........بها مد باأللف:............كلمة 

 :........................كلمة بها حرف مشدد كلمة بها الم قمرية:......................

ا:...................../.........................  كلمة بها تاء مربوطة:..................
ً
 اسم

 حرف جر:.................../........................  فعال:................../.......................

 خرت:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –أسماء )   استخدم/نراها.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   المرصى/ القديم/األلوان.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    فى/ِمن/و/فـ /عىل.3 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    زاهية/أولثابتة/.4 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    إىل/عن/عىل/ لـ.5 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    عادت/قامت/نادت.6 
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قرأ ثم صل:اولألاالسؤال 

 ى كل رسومهم.سبعة ألوان ف   صنع المرصيون.1 

 مغزى.   استخدم المرصيون.2 

 األلوان من مواد طبيعية.   كان لكل لون.3 

 ستخرج:اثاىنلاالسؤال 

كلمة مفردها )اللون(.......................   كلمة مفردها )المرصى(....................... 

....................كلمة مفردها )الصخرة(........................   كلمة مفردها )النبات(..

 ........................   كلمة مفردها )مادة(...........................كلمة مفردها )رسمه( 

ستخرج:االثالثالسؤال 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   صنع/استخدموا/كان.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    كل/ألوان/مغزى.2 

 حروف( -أفعال  –)أسماء    ِمن/فى/كـ/عىل.3 

 فعلية(جملة  -اسمية جملة )  المرصيون األلوان صنع.4 

 فعلية(جملة  -اسمية جملة ) استخدموا سبعة ألوان. .5 

   سألت( -)سأل   ...............حبيبة أمها..6 

 (شكر -شكرت ) .امعلمه حبيبة..................7 
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 قرأ ثم صل:اولألاالسؤال 

 الخلود   اللون األحمر يدل عىل.1 

 النقاء   اللون األخرض يدل عىل.2 

 الحياة   اللون األبيض يدل عىل.3 

 القوة   اللون األصفر يدل عىل .4 

استخرج:ثاىنلاالسؤال 

 
ًّ
  باأللف:..................... امد

ًّ
  امد

ًّ
 ........بالواو:........... ابالياء:.....................     مد

 
ً
  شمسية:................ االم

ً
  االم

ً
 بالفتح:............... اقمرية:...................     تنوين

ا:.......................  فعال:...........................     حرف جر:....................   اسمً

 خرت:االثالثالسؤال 

 وف(حر -أفعال  –)أسماء   /يصنع فنجد/يدل.1 

 حروف( -أفعال  –)أسماء   األحمر/األصفر/األزرق.2 

/ِمن/لـ.3  /عىل/إنَّ  حروف( -أفعال  –)أسماء   أنَّ

 تكتب( -)يكتب  ...............خالد الواجب..4 

 تقطف( -)يقطف   ...............خلود الوردة..5 

تأكل( -)يأكل  ...............إيمان الطعام. 
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